ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovinky, konaného dňa 29.4.2021 v
Slovinkách.

Prítomní:
Poslanci: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc.
Jozef Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Zapisovateľka: Mgr. Lucia Marschallová
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovinky otvorila o 16:58 hod. starostka obce Bc.
Gabriela Kopnická, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané
v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov z celkového počtu 7, takže je uznášania
schopné.
2. Schválenie programu rokovania
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predniesla návrh programu rokovania
obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení sa návrh programu rokovania oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh programu následne predložila poslancom na
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba návrhovej komisie
4./ Voľba overovateľov zápisnice
5./ Pripomienky občanov
6./ Interpelácie poslancov
7./ Správa o stave plnenia uznesení
8./ Plán investičných aktivít
9./ Schválenie dotácií z rozpočtu obce
10./ Uzávera Vyšného cintorína
11./ Majetkové záležitosti
12./ Rozpočtové opatrenia

13./ Rôzne
14./ Záver
Hlasovanie - za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za predsedu Bc. Jozefa Mnicha
Rozprava:bez návrhov a pripomienok
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Predsedu návrhovej komisie Bc. Jozefa Mnicha
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za člena Mgr. Patrika Stajska
Rozprava: bez návrhov a pripomienok
O návrhu dala hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí:
Člena návrhovej komisie Mgr. Patrika Stajska
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko

Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

4. Voľba overovateľov zápisnice
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky navrhla za overovateľov zápisnice Jozefa
Hudeca a Ing. Máriu Grisákovú.
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Jozefa Hudeca
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
I./ Volí
Overovateľa zápisnice Ing. Máriu Grisákovú
Hlasovanie - za: 5, proti:1, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik
Stajsko
Proti: Ing. Mária Grisáková
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

5. Pripomienky občanov
Pripomienky predložili:
P. Štefan Karas, ktorý sa informoval ohľadom letákov o odpade a bioodpade, o komunitnom
centre v obci, dome smútku a informoval o znečistenom prostredí komunálnym odpadom
v časti obce Kolónia.

Ing. Mária Grisáková- predložila dotaz
Mgr. Slávky Michňovej, ktorá sa zaujímala
o nakladanie a vývoz bioodpadu v prípade, keď obyvateľ obce nemá záujem o kompostovanie.
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce odpovedala na všetky otázky a pripomienky.

6. Interpelácie poslancov
Poslanci obecného zastupiteľstva nepredložili žiadne nové interpelácie.

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ v zmysle uznesenia
č. IX/92/2015 OZ v Slovinkách materiál na riadne zasadanie k bodu kontrola plnenia uznesení.
Správa o plnení uznesení bude predkladaná ako stály bod rokovania OZ. V správe o plnení sú
premietnuté uznesenia so stavom ich plnenia v troch tabuľkách.
Rozprava: Pripomienky predniesla Ing. Mária Grisáková a Bc. Jozef Mnich
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie
Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Slovinkách
k 29.4.2021
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

8. Plán investičných aktivít
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu návrh investičných aktivít obce. V rozpočte obce nie je dostatočný objem finančných
prostriedkov na realizáciu investičných zámerov preto je vhodné ich prefinancovanie úverom.
V prvom rade je potrebné prerokovať a schváliť prioritné zámery, výšku financií na jednotlivé
aktivity. Na základe týchto informácií bude následne spracovaná výzva na predkladanie ponúk
na úver. „Investičné aktivity v roku 2021, 2022

Investičný zámer č. 1 : „Miestne komunikácie v obci“
Minulý rok bola žiadosť o NFP na realizáciu výstavby miestnych komunikácií v časti obce
Kolónia. Zo žiadaných 104 000 bolo získaných iba 32 000,- €. Na realizáciu stavby na základe
VO je potrebných 83 000,- € a na ďalšie oprávnené výdavky je potrebných 10 000,- €. V tom je
už zarátaná aj spoluúčasť žiadateľa.
Predpokladaný rozpočet: 60 000,- €
Investičný zámer č. 2: „ Komunitné centrum v obci Slovinky “
Od roku 2020 prebieha výstavba Komunitného centra , na ktorú je potrebné dofinancovanie
ďalších nepredpokladaných výdavkov, ktoré vznikli po začatí realizácie stavby.
Predpokladaný rozpočet zámeru: 50 000,- €
Investičný zámer č. 3: „Zberný dvor“
V roku 2018 a 2020 boli podané žiadosti na vvbudovanie Zberného dvora v obci. Ani jedna zo
žiadosti nebola úspešná. Je v záujme obce aby sa realizácia dvora urýchlila z dôvodu
nekontrolovaného ukladania komunálneho a veľkoobjemového odpadu v priestoroch pri
Obecnom úrade. Je potrebné spevnenie plôch, zabezpečenie a umiestnenie kancelárskych
kontajnerov a prístrešku na odpadové kontajnery, posypového materiálu, zabezpečenie
inžinierskych sieti.
Predpokladaný rozpočet zámeru: 20 000,Investičný zámer č. 4: „Športový areál“
V roku 2020 sme začali s modernizáciou športového areálu prostredníctvom Sociálneho
podniku obce Slovinky. Areál bol v minulosti zanedbaný a je potrebný značný objem finančných
prostriedkov na jeho dokončenie. Zámerom je dofinancovanie betónového a plechového
oplotenia celého areálu, terénne úpravy a dokončenie rekonštrukcie spoločenskej budovy a
externého mobiliáru.
Predpokladaný rozpočet zámeru: 30 000,- €
Investičný zámer č. 5: „ Malé obecné kompostovisko.“
Na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu v obci je potrebné vybudovanie malého
obecného kompostoviska za účelom zníženia nákladov na zneškodňovanie BRO zberovou
spoločnosťou. MOK bude vybudované na parcele 230/1, ktorú má obec Slovinky v nájme. V
investícii je započítané oplotenie, terénne úpravy, unimobunka, vybudovanie inžinierskych sieti,
štiepkovač a ostatná technika.
Predpokladaný rozpočet zámeru: 20 000,- €
Drobný investičný zámer č. 6: „ Dom kultúry“
V mesiacoch marec, apríl je realizovaná rekonštrukcia javiska v DK. Nové omietky a podlaha
sú už zrealizované, objednaný je materiál na novú oponu. Ďalej by bolo potrebné investovať do
ozvučovacej, osvetľovacej a premietacej techniky.
Predpokladaný rozpočet zámeru: 15 000,- €
Drobný investičný zámer č. 6: „ Projektová dokumentácia – Verejná kanalizácia“
V roku 2020 sa obec Slovinky stala súčasťou Aglomerácie Krompachy. Podtatranská
vodárenská spoločnosť a.s. Poprad v plánovacom období 2020 až 2027 pripravuje projekt
Zvýšenie kapacity ČOV a dobudovanie vodovodu a kanalizácie pre Krompachy, Kolinovce,
Slovinky. V rámci spolupráce s PVS a.s. Poprad je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu
pre územné konanie na vybudovanie kanalizácie v obci.
Predpokladaný rozpočet zámeru: 70 000,- €“

Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. Schvaľuje
prípravu investičných zámerov
1. Investičný zámer č.1: „Miestne komunikácie v obci Slovinky“
2. Investičný zámer č.2: „Komunitné centrum v obci Slovinky“
3. Investičný zámer č.3: „Zberný dvor“
4. Investičný zámer č.4: „Športový areál“
5. Investičný zámer č.5: „Malé obecné kompostovisko“
6. Investičný zámer č.6: „Dom kultúry“
7. Investičný zámer č. 6:„Projektová dokumentácia – Verejná kanalizácia“

Hlasovanie - za: 4, zdržal sa: 2, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.

9. Schválenie dotácií z rozpočtu obce
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„V roku 2020 si požiadali o dotáciu na rok 2021 tieto organizácie:
Banícky cech vo výške: 4.000,- €
Pravoslávna cirkevná obec v Slovinkách vo výške: 2.000,- €
Gréckokatolícka cirkev farnosť Slovinky vo výške: 3.000,- €
Rímskokatolícka cirkev farnosť Krompachy filiálka Slovinky vo výške: 1.500,- €
Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.750,- €
- v tom: Taebo: 300,- €
Šachisti: 650,- €
Kynológovia: 800,- €
Fight Skull Club: 1.500,- €
Futbalový klub: 10.500,- €
Tieto žiadosti boli zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2021:
Banícky cech vo výške: 4.000,- €
Cirkvi spolu vo výške: 6.500,- €
Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.750,- €

Žiadosti jednotlivých subjektov boli predložené na rokovanie komisie ekonomickej,
správy obecného majetku, ktorá ich na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovala.
Odporúčanie komisie je nasledovné:
Dotácia pre Banícky cech vo výške: 4.000,- €
Dotácia pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Slovinkách vo výške: 2.000,- €
Dotácia pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške: 3.000,- €
Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Krompachy
filiálka Slovinky vo výške: 1.500,- €
Dotácia pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.750,- €
- v tom: Taebo: 300,- €
Šachisti: 650,- €
Kynológovia: 800,- €
Fight Skull Club: 1.500,- €
Futbalový klub: 10.500,- €“
Rozprava: Pripomienky predložili Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Jana
Adamisová, Mgr. Patrik Stajsko a Bc. Gabriela Kopnická.
Bc. Jozef Mnich predložil na schválenie pozmeňujúci návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. Schvaľuje
Dotáciu pre Banícky cech vo výške: 4.000,- €
Dotáciu pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Slovinkách vo výške: 1.800,- €
Dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške: 1.500,- €
Dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Krompachy
filiálka Slovinky vo výške: 1.500,- €
Dotáciu pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.750,- €
- v tom: Taebo: 300,- €
Šachisti: 650,- €
Kynológovia: 800,- €
Fight Skull Club: 1.500,- €
Futbalový klub: 10.500,- €
Hlasovanie - za: 1, proti: 3, zdržal sa: 2, neprítomný:1
Za: Bc. Jozef Mnich
Proti: Mgr. Jana Adamisová,Ing. Jana Bencková, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. Schvaľuje
Dotáciu pre Banícky cech vo výške: 4.000,- €
Dotáciu pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Slovinkách vo výške: 2.000,- €
Dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške: 3.000,- €
Dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Krompachy
filiálka Slovinky vo výške: 1.500,- €
Dotáciu pre Obecný športový klub Slovinky vo výške: 13.750,- €
- v tom: Taebo: 300,- €
Šachisti: 650,- €
Kynológovia: 800,- €
Fight Skull Club: 1.500,- €
Futbalový klub: 10.500,- €
Hlasovanie - za: 3, proti: 1, zdržal sa: 2, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová,Jozef Hudec, Mgr. Patrik Stajsko
Proti: Bc. Jozef Mnich
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
10. Uzávera Vyšného cintorína
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky predložila poslancom OZ dôvodovú správu.
„Obec Slovinky, ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
dňa 26.2.2021 oznámil verejnou vyhláškou zánik práva na prepožičané hrobové miesta pre
všetkým neznámych nájomníkov hrobových miest na pohrebisku Vyšný cintorín.
Vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi, najmä v starej časti cintorína, sú veľmi nepravidelné
a v mnohých prípadoch nedostatočné. Veľa hrobov je starých, neudržiavaných a bez nájomcu.
Tu sa ukazuje možnosť na úpravu cintorína po uplynutí zákonnej lehoty na zrušenie hrobového
miesta. Preto navrhujeme uzáveru cintorína s možnosťou pochovávania len do už
vybudovaných hrobiek rodinných hrobov (manželia) a novo naplánovaných hrobových miest
pri hlavnej bráne cintorína.“
Rozprava: Pripomienky predložila Ing. Mária Grisáková.
Podpredseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. Schvaľuje

uzáveru Vyšného cintorína na obdobie od 1.5.2021 do 30.4.2024. To znamená, že na Vyšnom
cintoríne je možné pochovávať, len do existujúcich hrobiek a rodinných hrobov (manželia) a
novovytvorených hrobových miest v dolnej časti pohrebiska pri hlavnej bráne.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
11. Majetkové záležitosti
11.1 Schválenie prevodu majetku obce ako prípad hodný osobitého zreteľa p. Jozefovi
Maňovskému.
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom OZ dôvodovú správu.
„Špecifikácia
Predmetom predaja je pozemok - parcela registra C-KN, LV č.1, p.č. 684/3 o výmere 353 m2 ,
zastavaná plocha, k.ú. Nižné Slovinky a p.č. 684/18 o výmere 42 m2 , zastavaná plocha, k.ú.
Nižné Slovinky
Skutkový stav
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce a predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok
k nehnuteľnosti a žiadateľ ho dlhodobo užíva ako prístupovú cestu k rodinnému domu, čo je aj
hlavný dôvod jeho záujmu o nadobudnutie pozemku do svojho vlastníctva.
Vyjadrenie príslušnej komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania
pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 12.9.2019 prijala nasledovné
uznesenie: „ Komisia odporúča odpredaj časti predmetného pozemku parcely 684/3 o výmere
600 m2 v katastrálnom území Nižné Slovinky, druh zastavaná plocha a nádvorie po predložení
geometrického plánu na odčlenenie parcely tak, aby novovytvorená parcela nezasahovala do
cestnej komunikácie.“
Rozhodnutie OZ zo dňa 21.11. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 prijalo nasledovné
uznesenie č. VII/86/2019: Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa
21.11.2019 prijalo nasledovné uznesenie č. VII/86/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C. súhlasí
so zámerom obce Slovinky predať p. Jozefovi Maňovskému, bytom Slovinky 596 časť pozemku
- parcely registra C-KN, LV č.1, p. číslo 684/3 o výmere 600 m2 zastavané plochy a nádvorie,
k.ú. Nižné Slovinky.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Jaroslav Pačan

D. schvaľuje
spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že o predmetný
pozemok sa žiadateľ dlhodobo stará a využíva ho aj ako prístup k rodinnému domu a záhrade.
Hlasovanie - za: 5, proti : 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik
Stajsko
Neprítomní: Ing. Jana Bencková, Jaroslav Pačan
Kúpna cena
Cena za prevod majetku bola stanovená v zmysle Čl. 7 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Slovinky.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D. Schvaľuje
prevod nehnuteľnosti v k.ú Nižné Slovinky, parcely č. 684/3 o výmere 353 m2 , zastavaná
plocha a novovytvorenej parcely č. 684/18 o výmere 42 m2 , zastavaná plocha, ktoré vznikli na
základe GP č. 34/2020 úradne overeného pod č. 137/2021 z pôvodnej parcely č. 684/3 o výmere
600 m2 , zastavaná plocha, zapísanej na LV č. 1 registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky p. Jozefovi
Maňovskému, bytom Slovinky č. d. 596 za cenu 5,- € za m2 spôsobom podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Ten spočíva v tom, že predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k
nehnuteľnosti žiadateľa, žiadateľ ho dlhodobo užíva aj ako ďalšiu prístupovú cestu k rodinnému
domu a o pozemok sa dlhodobo stará.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
11.2 Schválenie zámeru obce realizovať prevod majetku obce ako prípad hodný
osobitého zreteľa p. Dagmare Horváthovej
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom OZ dôvodovú správu.
„Špecifikácia
Predmetom predaja je časť pozemku - parcely registra C-KN, LV č.1, p. číslo 332/1 o výmere
cca 50 m2 zastavané plochy a nádvorie, k.ú. Nižné Slovinky.
Skutkový stav

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k
nehnuteľnosti žiadateľky a žiadateľka plánuje rozšírenie pozemku, čo je hlavný dôvod jej
záujmu o nadobudnutie pozemku do svojho vlastníctva.
Vyjadrenie príslušnej komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania
pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 25.6.2020 prijala nasledovné
uznesenie: „ Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu odpredať pozemok podľa žiadosti so
zachovaním prístupu k susedným nehnuteľnostiam pre peších na základe predloženého GP na
oddelenie parciel.
Kúpna cena
Cena za prevod majetku bude stanovená v zmysle Čl. 7 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Slovinky.“
Rozprava: Pripomienky predložila Ing. Mária Grisáková
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C. súhlasí
so zámerom obce Slovinky predať p. Dagmare Horváthovej, bytom Slovinky 47 časť
pozemku - parcely registra C-KN, LV č.1, p. číslo 332/1 o výmere cca 50 m2 zastavané
plochy a nádvorie, k.ú. Nižné Slovinky.
D. schvaľuje
spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný
pozemok je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľky a žiadateľka plánuje rozšírenie
svojho pozemku z dôvodu prístupu k jej nehnuteľnosti.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
11.3 Schválenie zámeru a spôsobu predaja hnuteľného majetku obce
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom OZ dôvodovú správu.
„Predmetom predaja je traktor – hydraulické rýpadlo K 162 Ostrowek, rok výroby 1990, dátum
prvého uvedenia do prevádzky 24.7.1990.
Traktor je morálne aj technicky zastaraný, pre ďalšie jeho používanie je nutná finančná
investícia. Z uvedeného dôvodu navrhujem predaj tejto hnuteľnej veci priamym spôsobom v

zmysle ustanovení § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.“
Rozprava: Pripomienky predložila Ing. Mária Grisáková
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
C. súhlasí
so zámerom obce Slovinky odpredať prebytočný hnuteľný majetok obce traktor – hydraulické
rýpadlo K 162 Ostrowek,
D. schvaľuje
spôsob predaja prebytočného hnuteľného majetku obce, traktora - hydraulické rýpadlo K 162
Ostrowek, podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov t.j. priamy predaj.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
11.4 Návrh na uzavretie mimosúdnej dohody vo veci náhrady mzdy z neplatného
odvolania hlavnej kontrolórky z funkcie
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom OZ dôvodovú správu.“ Dňa
17.3.2021 sa konalo rokovanie právneho zástupcu obce s p. Jitkou Puhallovou a jej právnym
zástupcom vo veci náhrady mzdy z dôvodu neplaného odvolania z funkcie hlavnej kontrolórky.
V danej právnej veci právoplatne rozhodol Krajský súd v Košiciach pod sp. zn. 7S/60/2017 dňa
23.9.2020.
Na predmetnom rokovaní právny zástupca p. Jitky Puhallovej prezentoval jej záujem vyriešiť
spor mimosúdne a navrhol obci uzavrieť dohodu. Návrh na uzavretie dohody, ako aj posúdenie
tohto návrhu, resp. právna analýza vypracovaná právnym zástupcom obce tvorí obsah
úradného záznamu zo dňa 17.3.2021 a poslancom OZ bol zaslaný elektronicky dňa 11.4.2021
ako príloha aktuálne predkladaného materiálu.“
Rozprava: V rozprave vystúpili Ing. Mária Grisáková, Bc. Jozef Mnich, Bc. Gabriela
Kopnická a Mgr. Jana Adamisová
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
A./ berie na vedomie

návrh p. Jitky Puhallovej vo veci náhrady mzdy z neplatného odvolania z funkcie, riešiť spor
mimosúdne a uzavrieť dohodu na základe ktorej obec Slovinky jej vyplatí náhradu mzdy za
obdobie od 10.4.2017 do 10.12.2018 v rozsahu hrubej mzdy mesačne, 10 % odmeny mesačne
podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. III/25/2014 a úrokov z omeškania 5 % ročne z čistej
mzdy za jednotlivé mesiace požadovaného obdobia náhrady mzdy.
Hlasovanie - za: 6, zdržal sa: 1, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik
Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
C./ súhlasí
s návrhom p. Jitky Puhallovej vo veci náhrady mzdy z neplatného odvolania z funkcie, riešiť
spor mimosúdne a uzavrieť dohodu na základe ktorej obec Slovinky vyplatí náhradu mzdy za
obdobie od 10.4.2017 do 10.12.2018 v rozsahu hrubej mzdy mesačne, 10 % odmeny mesačne
podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. III/25/2014 a úrokov z omeškania 5 % ročne z čistej
mzdy za jednotlivé mesiace požadovaného obdobia náhrady mzdy.
Hlasovanie - za: 0, proti: 3, zdržal sa: 3, neprítomný:1
Proti: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec,
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
C./ súhlasí
vo veci náhrady mzdy z neplatného odvolania z funkcie, riešiť spor s p. Jitkou Puhallovou
mimosúdne a uzavrieť dohodu na základe ktorej obec Slovinky vyplatí náhradu mzdy za
obdobie od 10.3.2018 do 10.12.2018 v rozsahu hrubej mzdy mesačne a úrokov z omeškania 5
% ročne z čistej mzdy za jednotlivé mesiace obdobia náhrady mzdy.
Hlasovanie - za: 3, proti: 2, zdržal sa: 1, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec
Proti: Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.

A./ berie na vedomie
že v prípade neuzavretia mimosúdnej dohody bude nárok uplatnený p. Jitkou Puhalovou v
predžalobnej výzve zo dňa 29.1.2021 vo veci úhrady náhrady mzdy za obdobie od 11.4.2017
do 10.4.2020 vo výške 11 935,69 € s 5 % úrokom z omeškania vymáhaný súdnou cestou.
Hlasovanie - za: 3, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Bc. Jozef Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Zdržal sa: Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním nebolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh nebol prijatý.
11.5 Schválenie zámeru obce realizovať zámenu nehnuteľného majetku obce ako prípad
hodný osobitého zreteľa
Bc. Jozef Mnich, zástupca starostky obce predložil poslancom OZ dôvodovú správu.
„Špecifikácia
Predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve obce Slovinky, novovytvorená parcela číslo
1142/11 o výmere 77 m2 a novovytvorená parcela číslo 1142/12 o výmere 1 m2, ktoré sú toho
času súčasťou parcely č. 91103 o výmere 933 m2, trv. trávnatý porast, k.ú. Nižné Slovinky
zapísanej na LV 1456 za parcelu registra C KN p.č. 1142/10 o výmere 49 m2, trvalý trávnatý
porast, k.ú. Nižné Slovinky zapísanej na LV 1643 vo vlastníctve p. Jozefa Pačana, bytom
Lorencova 2, Krompachy. Rozdiel vo výmere 29 m2 bude vyrovnaný finančne.
Skutkový stav
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce a tvoria susediace parcely. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je daný obojstrannou potrebou zosúladiť faktický stav - užívanie pozemkov
so stavom právnym.
Vyjadrenie príslušnej komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánovania
pri Obecnom zastupiteľstve v Slovinkách na svojom zasadnutí dňa 6.10.2020 prijala nasledovné
uznesenie: „ Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu výmenu parcely č. 1142/4 C KN vo
vlastníctve p. Jozefa Pačana za adekvátnu časť p.č. 91103 E KN a odpredaj zvyšnej časti p.č.
91103 E KN podľa geometrického plánu na oddelenie parciel, ktorý doloží žiadateľ p. Jozef
Pačan.
Kúpna cena
Cena za prevod majetku bude stanovená v zmysle Čl. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Slovinky.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách

C. súhlasí
so zámerom obce Slovinky zameniť novovytvorenú parcelu číslo 1142/11 o výmere 77 m2 a
novovytvorenú parcela číslo 1142/12 o výmere 1 m2, ktoré sú toho času súčasťou parcely č.
91103 o výmere 933 m2, trvalý trávny porast, k.ú. Nižné Slovinky zapísanej na LV 1456 za
parcelu registra C KN p.č. 1142/10 o výmere 49 m2, trvalý trávny porast, k.ú. Nižné Slovinky
zapísanej na LV 1643 vo vlastníctve p. Jozefa Pačana, bytom Lorencova 2, Krompachy a s
finančným vyrovnaním rozdielu vo výmere predmetu zámeny.
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
12. Rozpočtové opatrenie
Ing. Anna Krajňáková, ekonómka obce predložila poslancom OZ dôvodovú
správu.„Rekonštrukcia a modernizácia javiska v dome kultúry nebola zahrnutá v rozpočte.
Rozpočtované sú bežné výdavky na údržbu KD. Z tejto položky presunieme 4.000,- € na
rekonštrukciu javiska, zvyšnú sumu vo výške 5.000,- € vykryjeme z rezervy kapitálových
výdavkov. Na novovytvorenú položku Zberný dvor vo výške 25.000,- € použijeme 15.000,- € z
položky Kapitálové výdavky rezerva a 10.000,- € z prostriedkov získaných za testovanie na
covid-19, ktoré dostávame za každotýždenné testovanie, a na ktoré narozpočtujeme v príjmoch
položku Zo št. rozpočtu na testovanie vo výške 25.000,- €. Uvedené prostriedky sa sčasti
využívajú aj na krytie nákladov spojených s testovaním.“
Rozprava: Bez pripomienok a návrhov
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách
D./ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Hlasovanie - za: 6, neprítomný:1
Za: Mgr. Jana Adamisová, Ing. Jana Bencková, Ing. Mária Grisáková, Jozef Hudec, Bc. Jozef
Mnich, Mgr. Patrik Stajsko
Neprítomný: Jaroslav Pačan
Hlasovaním bolo dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“. Návrh bol prijatý.
13. Rôzne
V bode rôzne neboli predložené žiadne materiály.

14. Záver
Na záver starostka obce Slovinky poďakovala poslancom za účasť.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:

16:58 hod.

Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:

18:30 hod.

Zapísala: Mgr. Lucia Marschallová
V Slovinkách, dňa: 29.04.2021

Bc. Gabriela Kopnická
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

